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ZONNIG GENIETEN! 
�  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL  
LA CUBANITA – OUDE MARKT 26
La Cubanita is gevestigd in de karakteristieke Villa van Heek op Oude Markt. 
Zwoele salsaklanken, spannende cocktails en heerlijke tapas, en dat allemaal 
op een gezellig terras. 

BEIAARDS BISTRO – STADSGRAVENSTRAAT 57
Deze fi jne bistro met binnentuin is de ideale plek om ongedwongen te relaxen.  
Hun formule is het combineren van speciale biertjes en lekker eten, maar 
andere drankjes zijn natuurlijk ook mogelijk. Dus kom een keer langs in deze 
kleine gezellige bistro.

CAFÉ EN BAR CELONA – OUDE MARKT 8
Hier kun je terecht voor een zomers ontbijt, lunch of diner. Van heerlijke 
tapas en belegde broodjes tot smakelijke cocktails. Bij Bar Celona kun 
je ieder zonnig moment van de dag genieten op het sfeervolle terras of 
binnen in het mooie karakteristieke pand.

STOET – PIJPENSTRAAT 15
Al meerdere bloggers hebben Stoet op hun favorietenlijstje staan. Deze 
nieuwe hippe lunchplek in de openbare bibliotheek is de plek voor jong en 
oud. Door de huiselijke inrichting voel je je altijd ontspannen en met een 
goede kop koffi e, glas limonade en eerlijk brood geniet jij extra van je dag.

YUZU ENSCHEDE – VAN LOENSHOF 35
Nieuw in Enschede! De keuken van Yuzu is een mix van verschillende 
Aziatische keukens en door de prachtige inrichting hoef jij eigenlijk niet meer 
op vakantie deze zomer. 

DE TROPEN – BOLWERKSTRAAT 9
Als je het over de zomer hebt, kun je natuurlijk een avondje naar de Tropen 
niet vergeten. Geniet van de gezellige informele atmosfeer, terwijl je heerlijke 
gerechten kiest van de diverse kaart. Of je nu buiten of binnen zit, hier zit je 
zeker tropisch!

ELKE WEEK VERS VOOR JE UITGESTALD
Op de warenmarkt in Enschede vind je 200 kramen waar duizenden (vers)
waren zijn uitgestald. Zo’n gevarieerd aanbod zorgt voor uren winkelplezier.

Zaterdagse warenmarkt, 8:00 tot 17:00 uur, Van Heekplein. 
Wat mag het zijn?

 UITINENSCHEDE.NL/MARKT

ZOMERINKOPEN  
�  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL

SOOCO – LANGESTRAAT 27A
Loop de zomer tegemoet op de mooiste sandalen en slippers. Of het nu voor 
onder je strandoutfi t of voor onder je zomerse kantooroutfi t is, bij Sooco kun je 
sowieso iets vinden. 

JAC HENSEN – DE HEURNE 4B
Voor iedere stijl en maat kan je hier terecht, waar ervaren en enthousiaste 
medewerkers graag zorgen dat je met een tevreden gevoel de deur uit gaat.

TUUNTE FASHION – H.J. VAN HEEKPLEIN 82
Bij Tuunte voel je je thuis.  Kom langs voor een praatje over de zomer, onder 
het genot van een kop koffi e of thee, en vul gelijk je zomergarderobe aan. De 
zomercollectie bestaat uit fi jne, draagbare mode zonder poespas. Perfect voor 
de zonnige dagen.

PERRYSPORT – H.J. VAN HEEKPLEIN 79
Ga je deze zomer voor een strandvakantie, een sportvakantie of cultuurvakan-
tie? Bij Perry vind je alles wat je nodig hebt.  Een mooie nieuwe zwembroek of 
bikini of misschien wel de nodige kampeerspullen? 

HÜNKEMOLLER – KLANDERIJ 84
Je kunt voor heel veel zomerse inkopen terecht bij Hunkemöller. Als je nog op 
zoek bent naar de perfecte bikini, de luchtigste nachtmode of misschien wel 
een goede sportoutfi t, ben je bij Hunkemöller aan het juiste adres.

PIET ZOOMERS – VAN LOENSHOF 56
Nieuwe kleren uitzoeken is een feestje en al helemaal als het gaat om 
zomerkleding.  Bij Piet Zoomers kunnen zowel de heren als de dames op zoek 
naar de mooiste stijlvolle outfi ts. Wil je er ook nog bijpassende accessoires bij? 
Dan zit je hier helemaal goed!

MEISJE - RAADHUISSTRAAT 23
Meisje is een hip koffi etentje, waar je terecht kunt voor ontbijt, 
brunch, lunch en een middaghapperijtje. De eigenaresse, Nonna, 
is van Molukse afkomst en dit proef je terug in de heerlijkheden die 
worden geserveerd. Zij geeft haar eigen twist aan de producten.

 IN DE SPOTLIGHTS 

HOUSE OF SNOBS - H.J. VAN HEEKPLEIN 1
Een plek waar zwart-wit niet bestaat. Mooie kleding gecombineerd 
met de heerlijkste geuren. De aankleding straalt sfeer en gezelligheid 
uit en gecom bineerd met een drankje maak je van jouw winkelmo-
ment een echte belevenis.

 IN DE SPOTLIGHTS 
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ENSCHEDESE FIETS4DAAGSE 
25 T/M 28 JULI, ENSCHEDE E.O.
Fiets mee langs mooie landschappen en bekende gebouwen tijdens de 43e 
Fietsvierdaagse van Enschede.
Er zijn drie afstanden: 30, 50 en 70 kilometer. De 30 en 50 kilometer is met 
pijlen uitgezet. Elke deelnemer ontvangt een route op papier. Het inschrijven 
kan op de dag zelf bij het vertrekpunt op de Oude Markt in Enschede of via 
www.livio.nl

UEFA WOMEN’S EURO 2017 (WEURO)  
3 EN 6 AUGUSTUS, FC TWENTE STADION
Het EK-voetbal voor vrouwen, vindt dit jaar plaats in Nederland. Van 16 juli 
t/m 6 augustus spelen 16 landen om de titel. Enschede is één van de zeven 
speelsteden en is zelfs fi nalestad! Op 3 augustus is de halve fi nale en op 
6 augustus wordt de fi nale gespeeld. 
Tijdens het toernooi is Eetcafé CP op de Oude Markt het WEURO fancafé. Hier 
kun je alle wedstrijden op de voet volgen. Op de wedstrijddagen (3 en 6 
augustus) is er vanaf 12:00 uur een feestelijke fanzone op het Wilminkplein en 
Stationsplein. Hier kun je o.a. aan allerlei leuke voetbalactiviteiten meedoen, 
kijken naar gave demonstraties en genieten van muziek. Voor kinderen is er ook 
van alles te doen. Koop nu je tickets via www.weuro2017.nl/tickets! 

+31 (0) 658813211
APP:

TOURIST INFO ENSCHEDE
Vragen? Fragen? Questions?

WhatsAppeninginEnschede?

CITYOFENSCHEDE.COM
STADTENSCHEDE.DE
UITINENSCHEDE.NL

AGENDA JULI  
�  KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP UITINENSCHEDE.NL

PROUD TO BE FOUT
ATAK, 1 JULI, 23:00 UUR
Een foute  avond, waarin een ode wordt gebracht aan de slechte smaak, viert 
haar tiende verjaardag op zaterdag 1 juli. Dit vieren ze niet alleen maar met 
zijn allen! Atak is  op zoek naar een lading volslagen idioten die kunnen 
feesten tot ze erbij neervallen.

THE ENSCHEDE EXPERIENCE
GROTE KERK, 1, 3 EN 4 JULI
In Virtual Reality door Enschede fi etsen? Draken vangen in het centrum? Uit je 
bol gaan bij interactieve bloemen? Onder de naam ‘The Enschede Experience’ 
zorgen Saxion-studenten van de opleiding Creative Media & Game Technologies 
het eerste weekend van juli voor meer beleving in de binnenstad.

WAANZIEN 
EXPOSITIERUIMTE CONCORDIA LANGESTRAAT, 1 JULI T/M 5 NOV.
Een informatieve en humoristische ontdek-tentoonstelling over onze beeld-
cultuur. Hoe word je wijs uit de beeldexplosie van de dag; prik jij door de 
beeldtrucjes van de glossy advertisers en foodmarketeers? 

OPEN DAG FC TWENTE
GROLSCH VESTE, 2 JULI, 11:00 – 17:00 UUR
De open dag is de aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen. De spelers worden 
gepresenteerd, jij bent toch ook benieuwd naar de selectie? Verder staat deze 
dag bol van de activiteiten. In en om het stadion staan stands en zijn er 
diverse activiteiten waar je aan mee kunt doen. 

ZOMERORGELCONCERTEN
DE GROTE KERK, 8, 15, 22 EN 29 JULI, 16:00 UUR
Om de zomer te overbruggen verzorgt het Wilmink Theater weer bijzondere 
Zomerorgelconcerten. De huiskamer van Enschede, de Grote Kerk, is een 
unieke plek voor deze gratis te bezoeken concerten. In hartje stad kun je 
zonder een toegangskaartje te kopen genieten van prachtige muziek. 

ZIGEUNERCONCERT VAN LA MANOUCHE BIJ VOLLE MAAN
LANDGOED ALGOED, 9 JULI, 15:00 UUR
La Manouche presenteert een muziekvoorstelling met hartverscheurende 
liederen uit de Roma- en Sinti cultuur. Met warme gitaarklanken, 
melancholische klarinet solo’s en temperamentvolle zang wordt de luisteraar 
meegevoerd met de zigeunerkaravaan bij een sfeervol kampvuur. 

BÖLKE OPEN AIR - GROLSCH SUMMER SOUNDS
OUDE MARKT, 20 JULI, 19:00 UUR
’t Bölke trapt deze donderdag voor de 11de keer het spits af van de Grolsch 
Summer Sounds. Ook dit jaar zet ’t Bölke met spectaculaire acts en 
opzwepende muziek de Oude Markt op z’n kop. 

ATAK SUMMERLOUNGE
ATAK, 25 JULI T/M 27 AUG.
Een zomers programma vanuit het Atak Café op sfeervol terras op het Willem 
Wilminksplein. Heerlijk chillen van dinsdag tot en met zondag, 5 weken lang, 
met iedere dag vanaf 19:00 uur een muzikaal cultureel programma.

RICO LATINO SALSA NIGHT - GROLSCH SUMMER SOUNDS
OUDE MARKT, 27 JULI, 20:00 UUR
Tropische sferen op de Oude Markt tijdens Rico Latino Salsa Night! 
Aansteke lijke ritmes en opzwepende optredens zorgen ervoor dat stil staan 
onmogelijk is.

VRIJDAGAVOND TOUR DOOR DE GROLSCH BROUWERIJ
GROLSCH, T/M 25 AUG, 17:00 – 19:30 UUR
De rijke Grolsch geschiedenis in de moderne brouwerij zorgen voor een unieke 
Grolsch beleving. Je leert alles over het brouwproces, de geschiedenis, 
typische Grolsch reclames en het logistieke proces van de brouwerij. Na afl oop 
kun je uiteraard de Grolsch bieren proeven.

ENSCHEDE UITAGENDA IS EEN UITGAVE VAN ENSCHEDE PROMOTIE. 
Enschede Promotie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan 
door eventuele fouten of onvolkomenheden in de vermelding van de gegevens 
in deze uitgave. Contact: uitagenda@enschedepromotie.nl

THE RED PHONE       
CAFÉ ROCKS, 14 JULI, 22:00 UUR
HET Rock café met het kleinste podium van Twente presenteert: The Red 
Phone! De band maakt ruige, rauwe muziek met blues- en soulinvloeden. 
Invloeden van Jack White, The Black Keys, Jimi Hendrix en Led Zeppelin zijn 
duidelijk hoorbaar. Pakkende liedjes met kop en staart. 

GROLSCH SUMMER SOUNDS
20, 27 JULI + 3, 10 EN 17 AUGUSTUS
Ook deze zomer staat de Oude Markt op vijf donderdagen tijdens de zomer-
vakantie in het teken van muziek. 
Traditiegetrouw opent Bölke Open Air donderdag 20 juli de Grolsch Summer 
Sounds met een spetterend programma. Daarop volgende edities zijn:  27 juli 
Rico Latino Salsa Night, 3 aug, De Vrieler NL, 10 aug. Nix Blues Night en als 
knallende afsluiter op 17 aug. Enschede Rocks!

POPTOOLS EINDCONCERT
THEATER CONCORDIA, 8 JULI, 14:00 EN 16:30 UUR  
Zangstudio Twente organiseert haar Poptools Eindconcert. De Poptools FUN 
groep zingt vijf popsongs en de zangeressen van de Poptools SOLO brengen 
ieder hun solonummer ten gehoren.

NICK MOSS BAND
NIXENMEER, 9 JULI, 15:00 UUR
De muziek van de Nick Moss Band laat zich het best beschrijven als een mix 
tussen traditionele blues en progressieve bluesrock. Met indrukwekkende 
gitaarsolo’s van Nick Moss en een veelzijdige begeleiding treedt de band 
buiten de gebaande paden van de blues.

UEFA WOMEN’S EURO 2017 (WEURO)  
3 EN 6 AUGUSTUS, FC TWENTE STADION
Het EK-voetbal voor vrouwen, vindt dit jaar plaats in Nederland. Van 16 juli 
t/m 6 augustus spelen 16 landen om de titel. Enschede is één van de zeven 
speelsteden en is zelfs fi nalestad! Op 3 augustus is de halve fi nale en op 
6 augustus wordt de fi nale gespeeld. 
Tijdens het toernooi is Eetcafé CP op de Oude Markt het WEURO fancafé. Hier 
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DE ZOMERSPELEN 
ROOMBEEK CULTUURPARK, 9 JULI T/M 3 SEPT.
Deze zomer hoef jij je zeker niet te vervelen! Kom naar ‚De Zomerspelen‘ in 
Roombeek van 9 juli t/m 3 september. Het Rijksmuseum Twenthe en museum 
TwentseWelle staan tijdens ‚De Zomerspelen‘ bol van activiteiten. Ontdek en zie 
je hoe het kan dat een vogel of vliegtuig in de lucht blijft of ga zelf aan de slag 
in het vakantieatelier.  Koop een vakantiepaspoort en je kunt de hele zomer 
terugkomen! Meer info www.twentsewelle.nl
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